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Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 2 december 2019, 

1621041-199484-VGP, houdende aanwijzing van dierenartsen als bedoeld in 

artikel 30 en 31 van Verordening officiële controles en andere officiële 

activiteiten

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op:
– Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende 

officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van 
levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, 
dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van 
de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) 
nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en 
de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 
98/58/EG, 1999/74/ EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van 
de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, 
de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG 
van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95);

– Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de Commissie van 15 maart 2019 tot vaststelling van 
eenvormige praktische regelingen voor de uitvoering van officiële controles van voor menselijke 
consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong overeenkomstig Verordening (EU) 
2017/625 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/
2005 van de Commissie wat officiële controles betreft (PbEU 2019, L 131);

– Verordening (EG) 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende 
vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
(PbEU 2004, L 139);

Besluit:

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder:
– minister: de Minister voor Medische Zorg;
– uitvoeringsverordening (EU) 2019/627: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de Commissie van 
15 maart 2019 tot vaststelling van eenvormige praktische regelingen voor de uitvoering van officiële 
controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong overeen-
komstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie wat officiële controles betreft (PbEU 2019, L 131);
– verordening (EU) 2017/625: Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om 
de toepassing van levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake dierge-
zondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot 
wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/
2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees 
Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de 
Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/ EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot 
intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en 
de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 
97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, 
L 95);
– verordening (EG) 853/2004: Verordening (EG) 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong (PbEU 2004, L 139).

Artikel 2 

1. Iedere dierenarts die is aangesloten bij de Stichting Geborgde Dierenarts wordt aangewezen als 
natuurlijk persoon als bedoeld in de artikelen 30 en 31, tweede lid, van verordening (EU) 2017/625 
voor het verrichten van de volgende taken:
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a. het uitvoeren van controles van melk- en colostrumproductiebedrijven als bedoeld in artikel 49 
van uitvoeringsverordening (EU) 2019/627;

b. het geven van instructies als bedoeld in bijlage III, Sectie IX, Hoofdstuk I, deel II, onder B, van 
verordening (EG) 853/2004.

2. Indien een dierenarts als bedoeld in het eerste lid niet voldoet aan het bepaalde in de artikelen 30, 
31, tweede lid, en 32 van verordening (EU) 2017/625 besluit de minister om een dierenarts van het 
verrichten van een of meer taken als bedoeld in het eerste lid uit te sluiten.

Artikel 3 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 december 2019.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,
namens deze,
de directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie
C.G.A. Wijnker

Bezwaar
Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op.

Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd wat u kunt 
doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden 
waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan dit 
besluit staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een inge-
scande handtekening.

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag.

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• de datum
• het kenmerk van dit besluit
• geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de mogelijkheid dat u op 
een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd bent tot het indienen van het 
bezwaar.
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